EDITAL CAMPANHA DE BENEFÍCIOS
19 de julho a 6 de agosto
Redação On-Line Ou Redação Enem
Edital de lançamento da Campanha de Benefícios para as inscrições dos processo seletivo e Matrícula
para admissão ao Curso de Direito (manhã ou noite) do segundo semestre de 2021
DA CAMPANHA DE BENEFICIOS:
1. 1º LUGAR PROCESSO SELETIVO: BOLSADE ESTUDO DE 100% PARA TODO CURSO;
2. Para os demais, bolsa de estudos até 20% para todo curso;
3. MATRÍCULA R$ 99,00;
4. PROCESSO SELETIVO FIES DE 27 A 30 DE JULHO http://portalfies.mec.gov.br/;
5. INDICAÇÃO DE CALOURO MATRICULADO. Desconto de 30% na mensalidade de
outubro.
Art. 1 – 1º LUGAR PROCESSO SELETIVO
Os candidatos no período de 19 de julho a 06 de agosto concorrem a uma bolsa de estudo de 100% para
o CURSO DIREITO (manhã ou noite), através do processo seletivo, Redação Online ou Redação Enem:
I.
No caso da redação online, o candidato deverá realizar a redação no período da campanha.
II.
No caso da redação do Enem, o candidato deverá fazer a inscrição e anexar o resultado da redação
no período da campanha.
III.
Em caso de embate, o candidato do processo seletivo do Enem, ganha. Persistindo o embate com
os candidatos do Enem, o candidato mais velho ficará em primeiro lugar.
IV.
O candidato em 1º lugar receberá uma bolsa de 100% para todo curso escolhido, mediante
contrapartida no Movimento Ecos.
Art. 2 – Bolsa de estudo até 20%
I.
Bolsas sem contrapartida.
II.
Bolsas de até 10% para o curso todo, sem contrapartida
III.
Bolsa de 11% a 20% para o curso todo, com contrapartida ao Movimento Ecos
IV.
Os candidatos que participarem do processo seletivo redação online ou Enem durante o período da
campanha de 26 de julho a 06 de agosto, concorrem a bolsa de estudo de 20%, caso sejam
aprovados com a nota acima de 500 pontos.
Art. 3 – RESULTADO E PRAZOS DA CAMPANNHA

I.
II.

Resultado do processo seletivo da campanha: 10

de agosto
Prazo para fazer a matrícula com os benefícios: 13 de agosto
Belo Horizonte, 01 de julho de 2021

Francisco Haas
Pró-reitor de Extensão
Presidente da Comissão de Apoio Financeiro e Bolsa de Estudo
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